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RESUMO 

O processamento de produtos oriundos da agroindústria gera grande volume de resíduos 

orgânicos. Tais resíduos constituem excelentes matérias-primas para produção de substratos e 

adubos orgânicos, proporcionando acréscimo na produção e melhoria da qualidade dos 

alimentos. Diante da necessidade de novos estudos para reaproveitamento destes resíduos 

orgânicos, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade da adubação de cinzas 

vegetais em diferentes doses como adubo orgânico na cultura da alface. O trabalho foi realizado 

em 2020 com o intuito de melhorar as características químicas do solo bem como a qualidade 

das plantas de alface. Buscou-se avaliar 5 dosagens diferentes de cinzas a serem utilizadas como 

adubação orgânica na cultura do alface, sendo elas: T1: Testemunha; T2: 4,5 t.ha-¹, T3: 9,0 t.ha-

¹, T4: 13,5 t.ha-¹, T5: 18 t.ha-¹. O experimento foi conduzido em vasos alocados dentro de uma 

estufa, sendo o delineamento em blocos casualizados, com 5 tratamentos e 6 repetições, visando 

avaliar parâmetros biométricos da planta como massa fresca, altura do caule, diâmetro do caule, 

número de folhas e parâmetros do solo como pH mediante a aplicação da cinza. Entre os 

resultados encontrados, destaca-se o fato da planta de alface ter respondido significativamente 

para o aumento das características estudadas mediante a adubação com cinzas, sendo as 

dosagens de 15 t.ha-1 o ideal para planta. Além do aumento dos atributos vegetais, a aplicação 

de cinzas proporcionou também melhoria dos atributos químicos do solo como, por exemplo, 

pH.   

 

Palavras-chave: Alface; Cultivo Orgânico; Resíduos agroindustriais. 

 

 

APPLICATION OF BIOMASS ASH IN THE CULTIVATION OF Lactuca sativa var. 

crispa 
 

ABSTRACT 

 

The processing of products from the agribusiness generates a large volume of organic waste. 

Such residues are excellent raw materials for the production of organic substrates and fertilizers, 

providing increased production and improved the quality of food. In view of the need for further 

studies to reuse these organic residues, the present study intends to evaluate the viability of 

fertilizing vegetable ash in different doses as organic fertilizer in lettuce. This research was 

developed in 2020 with the aim of improving the chemical characteristics of the soil as well as 



the quality of lettuce plants. It tried to evaluate 5 different dosages of ash to be used as organic 

fertilizer in lettuce culture, which are: T1: Witness; T2: 4.5 t.ha-¹, T3: 9.0 t.ha-¹, T4: 13.5 t.ha-

¹, T5: 18 t.ha-¹. The experiment was conducted in pots allocated inside a greenhouse, with a 

randomized block design, with 5 treatments and 6 repetitions, aiming to evaluate the plant`s 

biometric parameters such as fresh mass, stem height, stem diameter, number of leaves and 

parameters of the plant soil as pH by applying ash. Among the results found, the fact that the 

lettuce plant has significantly responded to the increase in the characteristics studied by 

fertilizing with ashes stands out, with dosages of 15 t.ha-1 being ideal for the plant. Besides the 

increase in plant attributes, the application of ash also provided an improvement in the chemical 

attributes of the soil, such as pH. 

 

Keywords: Lettuce; Organic cultivation;  Agro-industry waste. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

O processamento de produtos originados das indústrias gera intenso volume de 

resíduos orgânicos e ocasiona grandes problemas ambientais decorrentes do seu acúmulo e 

despejo em locais inadequados. No entanto, estes produtos gerados possuem um enorme 

potencial a ser explorado devido aos seus elevados teores nutricionais (NASCIMENTO FILHO 

& FRANCO, 2015). De acordo com Jeronimo e Silva (2012), tais resíduos constituem ótimas 

fontes para produção de substratos e adubos orgânicos, gerando um acréscimo na produção e 

na melhoria da qualidade dos alimentos. 

A cinza, como um resíduo da indústria florestal, tem um potencial de uso na 

agricultura. Por este motivo, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a utilização da cinza 

como fertilizante em cultivos agrícolas, neste caso, com a cultura da alface. Ambas as culturas 

possuem grande representatividade de área cultivada, gerando renda e utilização para diversos 

fins, dentre eles, alimentação humana e animal. Assim, a cinza, atualmente considerada um 

resíduo, subproduto das indústrias florestais, surge como uma alternativa de fonte de nutrientes 

(SBRUZZI, 2017). Um dos destinos possíveis a dar a estas cinzas poderá ser o seu 

aproveitamento como fertilizante, tanto em culturas de cultivo convencional como de cultivo 

orgânico (HORTA, 2010). 

A produção de hortaliças em sistema orgânico é uma atividade em crescimento no 

mundo, em decorrência da necessidade de se proteger a saúde dos produtores e consumidores 

e de preservar o ambiente. Esse sistema de produção é usado, especialmente, por agricultores 

familiares, por sua adequação às características das pequenas propriedades com gestão familiar, 

pela diversidade de produtos cultivados em uma mesma área, pela menor dependência de 

recursos externos, com maior absorção de mão de obra familiar e menor necessidade de capital 

(SEDIYAMA et al., 2009). Em relação à agricultura familiar, uma das atividades agrícolas mais 

exploradas é o cultivo de hortaliças em pequenos canteiros e hortas. Dentre as espécies 

hortícolas mais cultivadas, destaca-se a cultura da alface. 

A alface (Lactuca sativa) caracteriza-se por ser a principal hortaliça folhosa 

comercializada e consumida no Brasil. Destaca-se também no sistema de cultivo orgânico, 

sendo considerada uma das hortaliças folhosas de maior valor comercial (SILVA et al., 2017).  

O sabor, a facilidade de aquisição e produção durante o ano todo são aspectos 

favoráveis aos cultivos da alface e resultam em um baixo custo para o consumidor final 

(LONGHINI, et al., 2019). No Brasil, o plantio da alface tem ocupado uma área em torno de 

35.000 hectares, somando-se à produção intensiva com produtores familiares e geração de mais 

de cinco empregos por hectare (LONGHINI et al., 2019). 

Nos últimos anos, diversas técnicas de cultivo de hortaliças vêm sendo desenvolvidas 

para aperfeiçoar o processo produtivo da alface. Dentre elas, sobressai-se o uso de restos 

vegetais sobre o solo com o intuito de oferecer melhores condições à planta e melhorar a 

produtividade da cultura, bem como contribuir para a conservação do meio ambiente (BLIND; 

SILVA, 2015). 

Aliado a isso, a intensa movimentação do solo, realizada durante a produção da alface, 

é um fator de degradação que favorece a ocorrência de erosão (SOUZA; REZENDE, 2006) e 

favorece perdas na quantidade e na qualidade da matéria orgânica do solo, com consequente 

redução da produtividade. Por esses motivos, a utilização de fertilizantes orgânicos de 

diferentes origens é uma alternativa para a melhoria da qualidade do solo em propriedades 

agrícolas (FIGUEIREDO; TANAMATI, 2010). 

Diante da importância econômica que a cultura da alface possui e a necessidade por 

novos estudos para otimizar a cadeia produtiva a fim de proporcionar economia para o produtor, 

produzir um alimento de melhor qualidade e preservar o meio ambiente, este trabalho tem por 

objetivo avaliar a viabilidade da adubação de cinzas vegetais em diferentes doses como adubo 

na cultura da alface. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

O estudo foi conduzido no município de Atalaia-PR, latitude: 23º 09' 04" S, longitude: 

52º 03' 16" W, e altitude de 502m, no período de maio a agosto de 2020. Segundo Köppen e 

Geiger (1928), a classificação do clima da região é Cfa, sendo um clima temperado úmido com 

temperatura média anual de 18.3 °C (DEFFUNE et al., 1994). O solo é caracterizado como 

Franco Arenoso (EMBRAPA, 2013). 

O cultivo da alface foi realizado em vasos dentro de uma estufa, sendo os vasos com 

capacidade de 3,6 L. Para constituição dos vasos, o solo foi coletado e peneirado em malha de 

4mm, decorrendo-se com a aplicação de dosagens de cinzas avaliadas no experimento. Cada 

vaso continha uma planta de alface, constituindo, assim, a parcela experimental.  

A cinza utilizada para o experimento foi coletada na empresa BS Bios, no município 

de Marialva – PR, oriundas da queima de eucalipto, (Eucalyptus). Tanto o solo como a cinza 

foram analisados pelo laboratório Agrisolum, no município de Maringá – PR, e os resultados 

das análises químicas encontram-se nas Tabelas 1 e 2, onde a análise química do solo apresenta 

uma leve acidez do solo, teores médios de P, baixos teores de K e Ca, e valores adequados de 

Mg.   

 

Tabela 1. Análise química do solo utilizado no experimento. 

 
Macronutrientes 

(Cmol.dm³) 

pH  

5,4 

 

Al + H 

2,32 

Ca 

1,29 

Mg 

0,73 

K 

0,05 

P (mg.dm-3) 

15,97 

SB 

2,07 

CTC 

4,39 

Micronutrientes 

(mg.dm-3) 

B 

0,09 

Cu 

1,08 

Fe 

64,14 

Mn 

60,24 

Zn 

1,68 

 

 

Tabela 2. Análise química das cinzas de eucalipto utilizadas como fonte de adubo 

orgânico.  

 
 

  

 

 

 

 

 

O experimento foi conduzido em estufa no delineamento em blocos inteiramente 

casualizados, com 5 tratamentos e 6 repetições, sendo os tratamentos: T1 = 0 t.ha-1; T2 = 4,5 

t.ha-1 de cinza; T3 = 9,0 t.ha-1 de cinza; T4 = 13,5 t.ha-1de cinza; T5 = 18 t.ha-1de cinza. 

Após a condução do ciclo de vida da cultura, as plantas foram colhidas e levadas ao 

laboratório de fisiologia vegetal da IES - UNICESUMAR para avaliação das variáveis respostas 

de: Matéria seca e fresca da raiz; Matéria seca e fresca de parte aérea; Diâmetro do caule; Altura 

do caule e Comprimento da raiz. 

As variáveis de peso fresco foram mensuradas com o auxílio de uma balança de 

precisão logo após a coleta das plantas no campo. As variáveis de peso seco foram mensuradas 

após a exposição das plantas à estufa com temperatura de 70°C, por 48 horas, para a remoção 

da umidade e de toda água contida na planta, restando, apenas, sua massa seca e nova pesagem 

com a balança de precisão.  

As variáveis de diâmetro e altura do caule foram mensuradas com o auxílio de um 

paquímetro. Já os comprimentos radiculares foram medidos com o auxílio de uma fita métrica.  

Macronutrientes (g.kg-1) N 

0,37 

P 

3,59 

K 

10,21 

Ca 

24,21 

Mg 

3,52 

Micronutrientes (mg.kg-1) Cu 

2,01 

Fe 

784,37 

Mn 

155,67 

Zn 

2,01 
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Após a coleta dos dados, esses foram submetidos à análise de variância a 5% de 

probabilidade pelo Teste F. Para aqueles que apresentaram diferença estatística, foi realizado o 

teste de Regressão devido à variável analisada de dose ser quantitativa. Todos os testes foram 

realizados através do software estatístico Sisvar (FERREIRA, 2014). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Em relação à variável da parte aérea da planta, após a coleta dos dados foi realizada a 

análise estatística e os resultados encontram-se expostos na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Análise de Variância e Teste de Regressão para as variáveis relacionadas à parte 

aérea da planta.  

  
FV PFA PSA AC DC 

Tratamentos 

b1 

b2 

3,89* 

1,68* 

11,59* 

3,512* 

6,69* 

2,57 

3,427 

------ 

------ 

1,119 

------- 

------- 

CV (%) 14,29 24,40 12,11 12,21 

 

*a 5% de probabilidade pelo menos uma das doses de cinza proporcionou aumento significativo na variável 

analisada. * b1 e b2 referem-se ao modelo de regressão que apresentou efeito significativo para explicar os 

resultados encontrados.  

PFA (Peso Fresco da Parte Aérea), PSA (Peso Seco da Parte Aérea), AC (Altura do Caule), DC (Diâmetro do 

Caule).  

 

Conforme pode ser observado, no que se refere às variáveis da parte aérea da planta, 

apenas a variável de peso da parte aérea teve um aumento significativo mediante o fornecimento 

das doses de cinzas a 5% de probabilidade pelo teste de análise de variância. Para determinar a 

dosagem ideal de cinza a ser fornecida às plantas de alface, foi realizado o teste de regressão e 

o resultado encontra-se nas Figuras 1 e 2.  
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Figura 1. Análise de Regressão para peso fresco aéreo mediante diferentes dosagens de cinzas avaliadas.  

 

Como exposto na Figura 1, a medida que se aumenta a dose de cinzas fornecida, 

aumenta o peso fresco das folhas até o ponto de máxima próximo a 9 toneladas, de modo que 

valores superiores a estes começam a diminuir o peso fresco da planta. De acordo com 

Malavolta et al., (2002), a medida que a necessidade por determinado nutriente no vegetal seja 

atendida e este elemento continue sendo fornecido para a planta, este acréscimo, além do limite, 

prejudicará o desenvolvimento da planta devido à fitotoxidade dos elementos envolvidos.  

O fornecimento de macro e micronutrientes presentes nas cinzas proporcionou maior 

peso fresco da parte aérea em razão da função dos nutrientes envolvidos. O potássio se destaca 

como regulador do fluxo osmótico e carregador de nutrientes. O fósforo, por sua vez, apresenta-

se como produtor de energia química na forma de ATP e o cálcio auxilia no fortalecimento da 

parede celular (TAIZ et al., 2016). Além disso, micronutrientes presentes como manganês, ferro 

e zinco são essenciais para que a planta se desenvolva de maneira adequada (TAIZ et al., 2016).  

Outros autores também encontraram aumento significativo na parte aérea da cultura 

da alface mediante diferentes dosagens de cinzas analisadas como fonte de adubo orgânico. 

Souza et al. (2013) verificaram que a aplicação de cinza (doses variando de 0 a 16 t ha-1), em 

um Latossolo Vermelho-Amarelo, coletado em Barreiras-BA, apresentou um aumento de 

produção de biomassa em alface, sendo que os autores atribuíram tais aumentos à elevação do 

pH e das concentrações de Ca, Mg, P e K, que tiveram resposta linear à aplicação das doses de 

cinza. 

 

 
Figura 2. Análise de Regressão para Peso Seco Aéreo mediante diferentes dosagens de cinzas avaliadas.  

 

A 5% de probabilidade, pelo teste F, ao menos um dos tratamentos analisados 

respondeu significativamente à adubação através das cinzas, de modo que apresentou peso seco 

aéreo maior que os demais. Pela análise de regressão, o modelo encontrado foi o linear positivo, 

sendo que o fornecimento do adubo até 13.5 toneladas por hectare proporcionou incrementos 

produtivos à cultura da alface e, posterior a isso, teve redução do peso seco, assim como também 

teve do peso fresco. 

Em recorrência, devido à presença elevada de nutrientes como fósforo, potássio, cálcio 

e alguns micronutrientes como manganês e ferro, a aplicação em excesso pode ter causado uma 

fitotoxidez na cultura da alface e prejudicado o desenvolvimento da parte aérea da planta. 

Em estudos semelhantes, utilizando doses crescentes de cinza, houve incremento de 

massa seca de parte aérea em várias culturas como: algodão (BONFIM-SILVA et al., 2015), 
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pinheiro (MANDRE, 2006), pinus (SOLLA-GULLÓN, 2006), azevém e aveia (PARK et al., 

2012). 

Embora as variáveis de peso fresco e peso seco da planta tenham respondido 

significativamente à adubação orgânica através das cinzas, quando analisadas as variáveis de 

altura e diâmetro do caule, ambas não tiveram diferença estatística entre as doses testadas no 

trabalho. 

Apesar de vários autores terem encontrado incrementos significativos nas alturas das 

culturas estudadas (BONFIM et al., 2015; PRADO, 2003; MANDRE, 2006), para a cultura da 

alface o aumento da altura das plantas não foi significativo. 

No que diz respeito às variáveis relacionadas ao desenvolvimento radicular da planta, 

os resultados das análises estatísticas se encontram na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Análise de Variância e Teste de Regressão para as variáveis relacionadas à parte 

radicular da planta.  

 

 

 

 

 

 

 

FV PFR PSR CR 

Tratamentos 1,055 3,071* 7,85* 

b1 --------- 5,293* 26,45* 

b2 --------- 0,072 2,89 

CV (%) 14,46 14,38 18,04 

 

 
                                          

*a 5% de probabilidade pelo menos uma das doses de cinza proporcionou aumento significativo na variável 

analisada. * b1 e b2 referem-se ao modelo de regressão que apresentou efeito significativo para explicar os 

resultados encontrados.  

PFR (Peso Fresco Radicular), PSR (Peso Seco Radicular), CR (Comprimento Radicular). 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 4, em relação às variáveis do sistema radicular 

da planta de alface, mediante a adubação de cinzas, somente o peso fresco da parte radicular 

não apresentou diferença significativa entre as doses testadas, sendo que o peso seco radicular 

e o comprimento da raiz responderam significativamente ao fornecimento de cinzas como 

adubo orgânico.  

Embora a cinza tenha nutrientes, o tamanho do vaso utilizado ou até mesmo a 

disponibilidade hídrica podem ter influenciado na massa fresca da raiz, contribuindo, assim, 

para que não houvesse diferença entre os tratamentos testados.  

A fim de determinar qual a dose ideal de cinzas a ser fornecida para a alface, tendo em 

vista o aumento no peso de massa seca e no comprimento das raízes, foram realizados os testes 

de regressão e os resultados encontram-se na Figura 3 e 4.  
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Figura 3. Análise de Regressão para Peso Seco Radicular mediante diferentes dosagens de cinzas avaliadas.  

 

Para a variável peso seco da raiz ocorreu diferença significativa entre os tratamentos 

analisados, sendo que, pela análise de regressão, ocorreu uma resposta linear positiva entre as 

variáveis peso seco da raiz e dose de adubo fornecida. Logo, quanto maior a dose de adubo 

fornecida (entre os níveis testados) maior será o peso seco da raiz. Na proporção de cada 1 

tonelada aplicada, se eleva 0.96g do peso da raiz.  

O fato de o peso seco da raiz ter apresentado significância estatística e o peso fresco 

não, pode estar no acúmulo de água das raízes dos tratamentos que possivelmente tenha 

mascarado o resultado do acúmulo de massa nas raízes.  

O fornecimento de nutrientes presentes no adubo utilizado proporcionou ganhos 

expressivos de massa nas raízes da alface. Os teores de Fósforo (3.59 g.kg), Potássio (10.21 

g.kg) e Cálcio (24.21) proporcionaram melhor desenvolvimento dos tecidos radiculares. 

 

 
Figura 4. Análise de Regressão para Comprimento Radicular mediante diferentes dosagens de cinzas avaliadas.  
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Em relação ao comprimento radicular, pela análise de variância a 5% de probabilidade, 

ocorreu ao menos uma diferença entre as doses testadas, sendo que pelo teste de regressão 

houve uma regressão linear positiva entre a variável comprimento radicular e dose de adubo 

fornecida. 

Pelo modelo matemático da regressão linear é possível ver que a cada 1 tonelada de 

adubo fornecido, o comprimento das raízes aumenta na proporção de 0.38cm, apresentando 

coeficiente de determinação de 0.842, com indicação razoável de precisão.  

Após a dose de 13.5 toneladas, pode-se notar pelas médias observadas que o 

comprimento radicular sofre uma redução. Provavelmente o excesso de nutriente fornecido pelo 

adubo tenha afetado o comprimento das raízes ou, até mesmo, o tamanho do vaso tenha 

restringindo o crescimento quando fornecida a dose de 18 toneladas. 

Ribeiro et al. (2015), em estudo com cinza vegetal, encontraram resultados 

semelhantes aos atingidos neste trabalho, onde a aplicação de cinzas influenciou positivamente 

nas características produtivas, estruturais e nutricionais das plantas. 

Em relação ao aumento das variáveis da alface mediante diferentes dosagens de cinzas 

vegetal, tal aumento não ocorre somente por conta da disponibilidade dos nutrientes para as 

plantas, mas também devido ao fato do solo ter maior capacidade de retenção de água quando 

utilizado este trato cultural, proporcionando um solo úmido por mais tempo (ARRUDA et al., 

2016).  Andrade et al., (2002) verificou uma diminuição dos valores de evapotranspiração à 

medida que se aumentou a porcentagem de cobertura do solo em um sistema sob plantio direto 

cultivado com feijoeiro. 

Quanto às características químicas que o fornecimento de cinzas proporcionou ao solo, 

o tratamento 4 (13,5 t.ha-1) obteve os maiores incrementos de produção para a cultura da alface. 

A amostragem de solo e a análise química foram feitas com o objetivo de verificar a composição 

química do solo antes e posterior à adubação com cinzas, estando o resultado exposto na Tabela 

5. 

 

Tabela 5. Análise química do efeito da aplicação de cinzas sobre o solo.  

 

Parâmetros  Antes da 

Adubação 

Após a 

adubação 

Diferença 

em % 

pH 

Al+H 

Ca 

Mg 

K 

P 

SB 

CTC 

B 

Cu 

Fe 

Mn 

Zn 

5,4 

2,32 

1,29 

0,73 

0,05 

15,97 

2,07 

4,39 

0,09 

1,08 

64,14 

60,24 

1,68 

6,4 

1,69 

1,83 

0,76 

0,08 

34,58 

2,62 

4,45 

0,09 

1,32 

70,32 

67,32 

2,70 

18,51% 

27,15% 

41,86% 

4,11% 

60% 

116,52% 

26,57% 

1,36% 

0 

22,22% 

9,63% 

11,75% 

60,71% 

 

                  

Conforme pode ser observado, o fornecimento de cinzas vegetais na dosagem de 13,5 

t.ha-1 proporcionou aumentos significativos nos macro e micronutrientes presentes no solo, 
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destacando-se o incremento de mais de 100% nos teores de fósforo, e de 60% nos teores de 

potássio e zinco. Houve melhoria do Ph do solo que pode ter ocorrido devido ao aumento nos 

níveis de Ca que foram de 41,86%. Nesse sentido, um melhoramento no Ph significa também 

uma maior quantidade de nutrientes disponíveis para a planta, tendo em vista que a CTC do 

solo não sofreu alteração considerável, pois a cinza teve um papel como meio de adubação e 

não como material orgânico.  

Arruda et al., (2016) observaram aumento nos teores de K com aplicação de 15 t.ha-1 de 

cinza. Silva et al., (2009), em estudo realizado com até 24 t.ha-1 de cinza, encontraram aumento 

linear para o teor de K. Também foram observados aumento nos teores de K por Maeda et al., 

(2008) aplicando doses de até 80 t.ha-1. 

Além do aumento da concentração destes nutrientes no solo que, posteriormente pode 

vir a ser utilizado pela planta, ocorreu ainda uma redução de 27% no teor de elementos tóxicos 

como alumínio e hidrogênio, que podem limitar o desenvolvimento vegetal e um aumento no 

teor de pH em 18%.  

Outros autores similarmente encontraram aumento do pH e neutralização da acidez do 

solo mediante o fornecimento de cinzas vegetais, tais como Bonfim-Silva et al., (2015), Terra 

et al., (2014) e Marco et al., (2012).  

A cinza de biomassa aplicada ao solo altera diversas características deste, tanto químicas 

quanto físicas ou microbiológicas, considerando-se mais marcantes as alterações de cunho 

químico, em função da constituição do material, rico em óxidos (ARRUDA, et al., 2016).  

Para Guariz et al. (2009), a incorporação das cinzas pode promover mudanças nas 

características do solo, como elevação nos níveis de pH e nos teores de Ca, Mg, B, Mn, CTC, 

além de elevar a saturação por bases e atuar na redução dos níveis de Al e Fe. 

 Segundo Bellote et al. (1998), a aplicação de resíduos da celulose e de cinza de caldeiras 

aumentam a atividade biológica do solo, acelerando a decomposição da serrapilheira e a 

ciclagem de nutrientes, o que conduz a um melhor desenvolvimento da planta devido à maior 

absorção e disponibilidade de nutrientes no solo.  

 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Por meio da aplicação de cinza vegetal provenientes de Eucalipto na cultura da alface 

ocorreu maior disponibilização de macro e micronutrientes no solo. Houve redução da presença 

de elementos tóxicos como hidrogênio e alumínio e aumento do pH do solo, contribuindo, 

assim, não somente para um melhor desenvolvimento do vegetal, mas também para melhoria 

das propriedades químicas do solo. 

Embora a aplicação das cinzas tenha diversos benefícios, recomenda-se que o agricultor, 

antes de aplicá-las, pondere sua composição química para estimar a dose ideal de administração, 

levando em consideração que aplicações em excesso podem causar fitotoxidez na planta e 

influenciar seu desenvolvimento.  
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